
Návrh prostorových akustických úprav od společnosti Aveton 

 

V rámci Klíčové aktivity 1 – Výuka uměleckých předmětů s využitím moderních digitálních technologií 

jsme ve spolupráci se společností AVETON s.r.o.  připravili modelové řešení prostorové akustiky pro 
dva typy prostor, odlišných z hlediska akustického využití a předpokládaných rozměrů. Řešení je 

navrženo takovým způsobem, aby byl uživatel schopen prvky umístit a namontovat svépomocí. 

Všechny prvky jsou modulární a jejich počet je možné zvětšit nebo naopak zmenšit dle skutečných 

rozměrů upravované místnosti, případně prvky přemístit do zcela jiné místnosti. Návrh řešení 

prostorové akustiky je koncipován tak, aby zajistit odpovídající zkrácení doby dozvuku, vyrovnané 

zvukové pole a dobré poslechové podmínky v rámci uvažovaného řešení. V případě atypických 

aplikací a speciálních požadavků doporučujeme se s dotazem obrátit přímo na odborníky ze 

společnosti AVETON s.r.o.      

1) učebna zvukové tvorby pro čtyři žákovské stranice, malé nahrávací studio, režie školního 

zvukového studia  

typové rozměry – 4,5 × 6,5 m, výška 3,3 m 

Řešení prostorové akustiky spočívá v instalaci 12 ks podvěšených akustických podstropních prvků 

VARIO – akustický podhled o rozměru 1200×1200×40 mm (rozloženy rovnoměrně po ploše stropu), 

umístění 16 ks samostojných nízkofrekvenčních rezonátorů o rozměrech 1600×600×200 mm 

(přednostně v rozích, následně při stěnách místnosti) a instalaci 4 ks lehkých stěnových obkladů 

Ecophon AkustoTM Wall A o rozměrech 2700×1200×40 mm (na dvou vzájemně kolmých stěnách ve 

výšce 800-2000 mm). Dále pro zlepšení celkové difuzity zvukového pole je navrženo 8 ks difuzních 

prvků s funkční MLS difuzní strukturou o rozměru 600×600×130 mm (na stěnách ve výšce 800-2000 

mm) a pro prostorovou variabilitu mobilní akustické paravány 1600×1000×90 mm s kombinovanou 

funkčností - širokopásmový absorbér a nízkofrekvenční kmitající panel (počet 10 ks). 

Výše uvedené akustické prvky lze pořídit za cenu 320 000 Kč včetně DPH. V uvedené částce není 

obsažena cena za dopravu a instalaci. 

V případě požadavku je možné výše uvedenou konfiguraci rozšířit o mobilní, zvukově izolační kabinu 

o vzduchové neprůzvučnosti 33 dB vyznačující se jednoduchou montáží a širokou škálou využití (např. 

cvičebna pro hudebníky, nahrávací box, tlumočnická nebo dabingová kabina, atd.). Kabina má vnější 

rozměry: délka – 1706 mm; šířka – 1728 mm a výška – 2350 mm (minimální montážní výška je 2410 

mm) a vnitřní rozměry: délka – 1504 mm; šířka – 1526 mm a výška – 2102 mm. Celková hmotnost 

kabiny je 483 kg. Cena kabiny začíná na 108 000 Kč včetně DPH.   

2) učebna hudební nauky, učebna zvukové tvorby pro 10 žákovských stanic  

typové rozměry – 6 × 9 m, výška 3,7 m 

Řešení prostorové akustiky spočívá v instalaci 12 ks podvěšených akustických podstropních prvků 

VARIO – akustický podhled o rozměru 1200×1200×40 mm (rozloženy rovnoměrně po ploše stropu), 

umístění 16 ks samostojných nízkofrekvenčních rezonátorů o rozměrech 1600×600×200 mm 

(přednostně v rozích, následně při stěnách místnosti) a instalaci 8 ks lehkých stěnových obkladů 

Ecophon AkustoTM Wall A o rozměrech 2700×1200×40 mm (na dvou vzájemně kolmých stěnách ve 

výšce 800-2000 mm).  

Výše uvedené akustické prvky lze pořídit za cenu 200 000 Kč včetně DPH. V uvedené částce není 

obsažena cena za dopravu a instalaci. 
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